
Praktyki inwentaryzacyjne 2021 
 

REJESTRACJA  

11.06.2021 godz. 20.00 – 15.06.2021 godz.12.00 
 

Praktyki w Warszawie: 
 

Praktyka inwentaryzacyjna Gmach Główny PW  

19 – 30 lipca 2021 

Limit miejsc: 25 (+ 6 studia anglojęzyczne) 
  
Prowadzący:  
dr inż. arch. Piotr Kilanowski, mgr inż. arch. Klara Kantorowicz  

Inwentaryzacja  frontowej części gmachu – rzuty, przekroje, detale oraz weryfikacja jedynej 
istniejącej dokumentacji z lat 40. XX wieku.  (praca w grupach 2-3 os.). 

Prace pomiarowe w obiekcie, opracowywanie rysunków w budynku Wydziału Architektury  

Należy posiadać przede wszystkim: 

o przyrządy do ręcznego kreślenia rysunków jak: rapidografy, ołówki, linijki, ekierki, 
cyrkle, żyletki, gumki do ścierania itp. 
o laptopy do kreślenia w autocadzie (+ przedłużacze) – min. po 1 na 2 osoby; 
o przyrządy pomiarowe jak: taśmy 20, 10, 5, 3m oraz ew. mierniki laserowe – w miarę 
możliwości; 
o aparaty fotograficzne, cyfrowe; 
o narzędzia do rysunku odręcznego  
 

Covid-19 

Należy: - zabrać ze sobą maseczki przesłaniające usta i nos; 

- zabrać środki odkażające ręce; 

- stosować się do obostrzeń władz państwowych i SANEPiD – odnośnie zachowania bezpieczeństwa  

epidemiologicznego. 

 
 
 

Praktyka inwentaryzacyjna Wydział Architektury  

26 lipca – 6 sierpnia 2021 

Limit miejsc: 25 
  
Prowadzący:  
dr inż. arch. Wojciech Wółkowski, mgr inż. arch. Klara Kantorowicz  

Inwentaryzacja budynku i weryfikacja z opracowaniem istniejącej dokumentacji  – rzuty, 
przekroje, detale (praca w grupach 2-3 os.).  



Pomiary i opracowywanie rysunków w budynku Wydziału 

Należy posiadać przede wszystkim: 

o przyrządy do ręcznego kreślenia rysunków jak: rapidografy, ołówki, linijki, ekierki, 
cyrkle, żyletki, gumki do ścierania itp. 
o laptopy do kreślenia w autocadzie (+ przedłużacze) – min. po 1 na 2 osoby; 
o przyrządy pomiarowe jak: taśmy 20, 10, 5, 3m oraz ew. mierniki laserowe – w miarę 
możliwości; 
o aparaty fotograficzne, cyfrowe; 
o narzędzia do rysunku odręcznego  
 

Covid-19 

Należy: - zabrać ze sobą maseczki przesłaniające usta i nos; 

- zabrać środki odkażające ręce; 

- stosować się do obostrzeń władz państwowych i SANEPiD – odnośnie zachowania bezpieczeństwa  

epidemiologicznego. 

 

 

Praktyka inwentaryzacyjna TPD Helenów (ul. Hafciarska 80/85)  

16 - 27 sierpnia 2021 

Limit miejsc: 10 (+7 studia anglojęzyczne) 
  
Prowadząca:  
dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk  

Inwentaryzacja  budynków TPD Helenów nie posiadającej aktualnej dokumentacji. (praca w 
grupach 2-3 os.). 

Prace pomiarowe w obiekcie, opracowywanie  

Należy posiadać przede wszystkim: 

o przyrządy do ręcznego kreślenia rysunków jak: rapidografy, ołówki, linijki, ekierki, 
cyrkle, żyletki, gumki do ścierania itp. 
o laptopy do kreślenia w autocadzie (+ przedłużacze) – min. po 1 na 2 osoby; 
o przyrządy pomiarowe jak: taśmy 20, 10, 5, 3m oraz ew. mierniki laserowe – w miarę 
możliwości; 
o aparaty fotograficzne, cyfrowe; 
o narzędzia do rysunku odręcznego  
 

Covid-19 

Należy: - zabrać ze sobą maseczki przesłaniające usta i nos; 

- zabrać środki odkażające ręce; 

- stosować się do obostrzeń władz państwowych i SANEPiD – odnośnie zachowania bezpieczeństwa  

epidemiologicznego. 

 

 
 
 
 



Praktyki Wyjazdowe: 
 

Praktyka inwentaryzacyjna KOCHANÓWKA (woj. warmińsko-
mazurskie)  

19 – 30 lipca 2021 

Limit miejsc: 30 
  
Prowadzące:  
mgr inż. arch. Iwona Krawiec, inż. arch. Monika Rustecka  

Inwentaryzacja  kościoła  rzuty, przekroje, elewacje, detale (praca w grupach 2-3 os.). 
 
Zakwaterowanie: Noclegi w świetlicy wiejskiej w Stryjkowie (2 sale, w pełni wyposażona 
kuchnia, zaplecze sanitarne, obok świetlicy boisko i miejsce na ognisko). 
  
Do zabrania: Śpiwory i karimaty lub materace - (jeśli uda się załatwić kanadyjki, to karimaty 
nie będą niezbędne).  
 

Dojazd: We własnym zakresie: 1. Samochodem 2. Komunikacją (do Olsztyna, z Olsztyna 
autobusem do przystanku Wichrowo-w kierunku Lidzbarka Warmińskiego, stamtąd dowóz do 
miejsca noclegu).  

Należy zabrać ze sobą przede wszystkim: 

o przyrządy do ręcznego kreślenia rysunków jak: rapidografy, ołówki, linijki, ekierki, 
cyrkle, żyletki, gumki do ścierania itp. 
o laptopy do kreślenia w autocadzie (+ przedłużacze) – min. po 1 na 2 osoby; 
o przyrządy pomiarowe jak: taśmy 20, 10, 5, 3m oraz ew. mierniki laserowe – w miarę 
możliwości; 
o aparaty fotograficzne, cyfrowe; 
o narzędzia do rysunku odręcznego 
 
 
Polecamy zabranie samochodów, a przynajmniej rowerów!  
Inwentaryzowany obiekt:  
Neogotycki kościół pw. św. Wawrzyńca z 1918 r., wpisany do rejestru zabytków. Ksiądz 
potrzebuje inwentaryzacji, by móc się ubiegać o dofinansowanie na konserwację obiektu.  
 
W programie przewidziana jest wycieczka do Lidzbarka Warmińskiego 

  

Covid-19 

Należy: - zabrać ze sobą maseczki przesłaniające usta i nos; 

- zabrać środki odkażające ręce; 

- stosować się do obostrzeń władz państwowych i SANEPiD – odnośnie zachowania bezpieczeństwa  

epidemiologicznego. 

 



Praktyka inwentaryzacyjna - CIECHANOWIEC 

15-22 sierpnia 2021 oraz 23-30 sierpnia 2021 

 
Jest organizowana we współpracy z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w 
Ciechanowcu i dotyczy generalnie inwentaryzacji budownictwa drewnianego. 

Prowadzący:  

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW (15 osób)  15-22.08.2021 

mgr inż. arch. Paweł Kinsner (15 osób)    23-30.08.2021 

 

Organizatorzy zapewniają: 

- bezpłatne noclegi blisko terenu muzeum: po 5 osób w drewnianych piętrowych 
domkach (nominalnie 8-10 osobowych), łazienki w korytarzu - z prysznicami i ciepłą wodą; 
pościelą, kocami; 
- miejsca do pracy – na terenie muzeum, w dużej 100 sali; 
- papier A-4 i A-3, ew. kalkę techniczną; 
- dostęp do internetu, możliwość kserowania A-4 i A-3.  

Dojazd i wyżywienie: we własnym zakresie. 

Zadania do wykonania 

- Inwentaryzacja (pomiary i rysunki) wskazanych obiektów w skansenie i okolicy – 
niezbędne uzupełnienia istniejących już dokumentacji (praca w grupach 2-3 os.). 

forma wykonania inwentaryzacj i :  

• notatki pomiarowe i detale budowlane – rysowane odręcznie;  

• rysunki inwentaryzacyjne, komputerowe w Autocadzie - w zapisie cyfrowym na CD 

• fotografie, skalowane taśmą pomiarową. 

- Rysunki odręczne - detali i elementów obiektów, obiektów i otaczającego krajobrazu 
Ciechanowca i Podlasia - wykonywane będą jako uzupełnienia inwentaryzacji.  

Uwaga: Rodzaj i liczba rysunków do ustalenia z prowadzącymi; będą uwzględniane przy zaliczaniu 
rysunku wakacyjnego. 

Należy zabrać ze sobą przede wszystkim: 

o przyrządy do ręcznego kreślenia rysunków jak: rapidografy, ołówki, linijki, ekierki, 
cyrkle, żyletki, gumki do ścierania itp. 
o laptopy do kreślenia w autocadzie (+ przedłużacze) – min. po 1 na 2 osoby; 
o przyrządy pomiarowe jak: taśmy 20, 10, 5, 3m oraz ew. mierniki laserowe – w miarę 
możliwości; 
o aparaty fotograficzne, cyfrowe; 
o narzędzia do rysunku odręcznego 
 

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie  

tel. + 48 (86) 277-13-28, fax. + 48 (86) 277-38-57  

Ewentualny Kontakt: 

Kierownik Działu budownictwa Wiejskiego – Edwin Wilbik, 508 244 978 

Covid-19 

Należy: - zabrać ze sobą maseczki przesłaniające usta i nos; 

- zabrać środki odkażające ręce; 



- stosować się do obostrzeń władz państwowych i SANEPiD – odnośnie zachowania bezpieczeństwa  

epidemiologicznego 

 


